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১. প্রপ্রক্ষাপট  

সরকার রূপকল্প ২০২১-এর র্র্ার্র্ িাস্তিায়হন দৃঢ়প্রবতজ্ঞ এিং সুিাসন সংেতকরহণ সহিষ্ট। এ  জন্য একটি 

কার্ িকর, দক্ষ এিং গবতিীল প্রিাসবনক ব্যিস্থা একান্ত অপবরোর্ ি িহল সরকার মহন কহর। এ পবরহপ্রবক্ষহত, স্বচ্ছতা ও 

দায়িদ্ধতা বৃবদ্ধ, সম্পহদর র্র্ার্র্ ব্যিোর বনবচিততকরণ এিং প্রাবতষ্ঠাবনক সক্ষমতা উন্নয়হনর জন্য সরকাবর 

দপ্তর/সংস্থাসমূহে কম িসম্পাদন ব্যিস্থাপনা পদ্ধবত প্রিতিহনর বসদ্ধান্ত গ্রেণ করা েয়। ২০১৪-১৫ অর্ ি-িছহর ৪৮টি 

মন্ত্রণালয়/বিভাহগর সহে িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি স্বাক্ষহরর মাধ্যহম কম িসম্পাদন ব্যিস্থাপনা পদ্ধবত িালু েয়। 

ইহতামহধ্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ, আওতািীন দপ্তর/সংস্থা এিং মাঠ পর্ িাহয়র বিভাগীয়/আঞ্চবলক, প্রজলা ও উপহজলা 

পর্ িাহয়র কার্ িালয়সমূহের সহে িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি সম্পাবদত েহয়হছ। সংবিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাহদর স্ব 

স্ব চুবি প্রণয়ন ও িাস্তিায়ন ছাড়াও আওতািীন দপ্তর/সংস্থা এিং মাঠ পর্ িাহয়র কার্ িালয়সমূহের িাবষ িক কম িসম্পাদন 

চুবি প্রণয়ন ও িাস্তিায়হন প্রহয়াজনীয় সোয়তা প্রদান করহি। 

 

উহেখ্য, মন্ত্রণালয়/বিভাহগর আওতািীন দপ্তর/সংস্থা এিং মাঠ পর্ িাহয়র কার্ িালয়সমূহের িাবষ িক কম িসম্পাদন 

চুবি প্রণয়হন সোয়তা করার জন্য ৃথর্ক ৩ (বতন)টি বনহদ িবিকা প্রণয়ন করা েহয়হছ। এই বনহদ িবিকা প্রকিল 

মন্ত্রণালয়/বিভাহগর চুবি প্রণয়ন, িাস্তিায়ন পবরিীক্ষণ ও মূল্যায়হনর প্রক্ষহত্র অনুসরণ করহত েহি।  

 

২. মন্ত্রণালয়/বিভাহগর িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির কাঠাহমা  

িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবিহত মন্ত্রণালয়/বিভাহগর কম িসম্পাদহনর সাবি িক বিত্র, উপক্রমবণকা এিং বনম্নিবণ িত 

প্রসকিন ও সংহর্াজনীসমূে অন্তর্ভ িি র্াকহি: 

প্রসকিন ১: মন্ত্রণালয়/বিভাহগর রূপকল্প, অবভলক্ষয, প্রকৌিলগত উহেশ্যসমূে এিং কার্ িািবল 

প্রসকিন ২: মন্ত্রণালয়/বিভাহগর বিবভন্ন কার্ িক্রহমর চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি (Outcome/Impact)  

প্রসকিন ৩: প্রকৌিলগত উহেশ্য, অগ্রাবিকার, কার্ িক্রম, কম িসম্পাদন সূিক এিং লক্ষযমাত্রা  

সংহর্াজনী ১:  িব্দসংহক্ষপ 

সংহর্াজনী ২: কম িসম্পাদন সূিকসমূে, িাস্তিায়নকারী দপ্তর/সংস্থাসমূে এিং পবরমাপ পদ্ধবত 

সংহর্াজনী ৩: কম িসম্পাদন লক্ষযমাত্রা অজিহনর প্রক্ষহত্র অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাহগর ওপর বনভিরিীলতা  

িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির একটি কাঠাহমা পবরবিষ্ট ক-এ সংহর্াবজত েল। উি কাঠাহমা অনুসরণ কহর প্রহতযক 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির িসড়া প্রস্তুত করহি।  

 

২.১ মন্ত্রণালয়/বিভাহগর কম িসম্পাদহনর সাবি িক বিত্র 

   

 িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি েহত সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাহগর কম িসম্পাদহনর সাবি িক তথ্যাবদ পাওয়া প্রগহলও 

সংহক্ষহপ মন্ত্রণালয়/বিভাহগর কম িসম্পাদহনর একটি বিত্র তুহল িরার লহক্ষয িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবিহত এই অংিটি 

সংহর্াজন করা েহয়হছ। এহত সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাহগর গত ৩ (বতন) িছহরর প্রিান অজিনসমূে, কম িসম্পাদহনর 

প্রক্ষহত্র প্রর্ সকল সমস্যা িা িযাহলঞ্জ রহয়হছ প্রসগুবল এিং ভবিষ্যহত মন্ত্রণালয়/বিভাগ কী কী প্রিান প্রিান লক্ষয অজিন 

করহত িায় তার পবরকল্পনা সম্পহকি সংহক্ষহপ আহলাকপাত করহি। তাছাড়া, ২০১৮-১৯ অর্ ি-িছহরর সম্ভাব্য প্রিান 

অজিনসমূে এ অংহি সংহক্ষহপ িণ িনা করহত েহি। 

 

২.২ উপক্রমবণকা 

 িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির শুরুহত একটি উপক্রমবণকা র্াকহি, র্াহত এই চুবির উহেশ্য, পক্ষসমূে এিং 

চুবিহত িবণ িত ফলাফলসমূে অজিহনর বিষহয় তাহদর সম্মত েওয়া সম্পহকি উহেি র্াকহি।  

 

 



 

 

 

২.৩ প্রসকিন-১: মন্ত্রণালয়/বিভাহগর রূপকল্প (Vision), অবভলক্ষয (Mission), প্রকৌিলগত উহেশ্য (Strategic 

Objectives) এিং কার্ িািবল (Functions) 

 

রূপকল্প (Vision) 

রূপকল্প মূলত একটি মন্ত্রণালয়/বিভাহগর ভবিষ্যৎ আদি ি অিস্থা (idealized state) বনহদ িি কহর। একটি 

মন্ত্রণালয়/বিভাগহক তাঁর প্রনতৃত্ব ভবিষ্যহত প্রকান অিস্থায় প্রদিহত িায় রূপকহল্প তার একটি বৃেত্তর বিত্র পাওয়া র্ায়। 

রূপকল্প সািারণত ৫-১০ িছর প্রময়াহদর জন্য বনি িারণ করা েয়। ফহল প্রকান মন্ত্রণালয়/বিভাহগর কাঠাহমাগত পবরিতিন 

না েহল িা কাহজর িরহন ব্যাপক পবরিতিন না েহল রূপকল্প িছর িছর পবরিবতিত েহি না। 

 

একটি ভাল রূপকল্প সেহজ পাঠহর্াগ্য ও প্রিািগম্য েহি। এটি জনগহণর কল্পনায় িারণ করার মত সংবক্ষপ্ত ও 

প্রজারাহলা েহি র্া গন্তব্য বনহদ িি করহি, বকন্তু এটি গন্তহব্য প্রপৌৌঁছাহনার পর্নকিা নয়। রূপকল্প জনগণহক উদ্বুদ্ধ এিং 

উজ্জীবিত করহি, র্া েহি একইসহে অজিনহর্াগ্য এিং িযাহলবঞ্জং।   

 

অবভলক্ষয (Mission) 

মন্ত্রণালয়/বিভাহগর অবভলক্ষয সংহক্ষহপ উপস্থাপন করা িাছনীয়। সুস্পষ্টভাহি অবভলক্ষয ব্যি করার লহক্ষয 

মন্ত্রণালয়/বিভাগহক বনম্নিবণ িত বিষয়সমূে বিহিিনায় রািহত েহি: 

 মন্ত্রণালয়/বিভাহগর প্রমৌল উহেশ্য কী অর্ িাৎ মন্ত্রণালয়/বিভাগ কী অজিন করহত িায়;  

 কীভাহি অজিন করহত িায়; এিং  

 কার জন্য অজিন করহত িায়, অর্ িাৎ এর সম্ভাব্য উপকারহভাগী কারা। 

 

অবভলক্ষয অিশ্যই রূপকহল্পর সহে সামঞ্জস্যপূণ ি েহত েহি। রূপকল্প মূলত বৃেত্তর কল্পনা এিং অবভলক্ষয রূপকল্প 

অজিহনর জন্য গৃেীত কার্ িক্রমসমূে বনহদ িি কহর।  

 

প্রকৌিলগত উহেশ্য (Strategic Objectives)  

 

প্রকৌিলগত উহেশ্য িলহত বনবদ িষ্ট সমহয়-স্বল্প, মধ্য ও দীর্ িহময়াহদ মন্ত্রণালয়/বিভাগ বনবদ িষ্ট নীবতমালা এিং 

কম িসূবি িাস্তিায়হনর মাধ্যহম তার অবিহক্ষহত্র প্রর্ সকল উন্নয়ন লক্ষয (development objectives) অজিন করহত 

িায় প্রসগুবলহক বুঝাহি। উদােরণস্বরূপ, স্বাস্থয প্রসিা বিভাহগর অন্যতম প্রকৌিলগত উহেশ্য েহত পাহর মা ও বিশুর জন্য 

উন্নততর স্বাস্থযহসিা বনবচিততকরণ। 

 

সরকাহরর রূপকল্প ২০২১, প্রটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG), ৭ম পঞ্চিাবষ িক পবরকল্পনা, অন্যান্য প্রকৌিলগত 

দবলল, সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাহগর নীবত সংক্রান্ত দবললসমূে এিং িাহজট কাঠাহমা পর্ িাহলািনাপূি িক 

মন্ত্রণালয়/বিভাহগর প্রকৌিলগত উহেশ্যসমূে বনি িারণ করা প্রর্হত পাহর। মন্ত্রণালয়/বিভাহগর পহক্ষ অজিন করা কষ্টসাধ্য 

প্রকিল এরূপ বিহিিনায় িা সেহজ অজিনহর্াগ্য বিহিিনায় প্রকান প্রকৌিলগত উহেশ্য বিহয়াজন িা সংহর্াজন করা 

সমীিীন েহি না। মন্ত্রণালয়/বিভাহগর রূপকল্প, অবভলক্ষয এিং কার্ িািবলসমূে এিং প্রকৌিলগত উহেশ্যসমূহের মহধ্য 

একটি সংহর্াগ র্াকহত েহি। অবিকন্তু মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূে বিবভন্ন কার্ িালহয়র িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির সহে 

সামঞ্জস্য সািহনর লহক্ষয ২০১৮-১৯ অর্ িিছহরর িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির িসড়া প্রণয়হনর পূহি িই আওতািীন 

দপ্তর/সংস্থাসমূেহক বনহয় মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রকৌিলগত অগ্রাবিকার (strategic priorities) অিবেতকরণ 

সংক্রান্ত একটি কম িিালা আহয়াজন করহি। এরূপ কম িিালা আহয়াজহনর প্রক্ষহত্র মবন্ত্রপবরষদ বিভা                  

ও গভন্যিান্স ইহনাহভিন ইউবনট (বজআইইউ) এর সেহর্াবগতা গ্রেণ করা প্রর্হত পাহর। 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

কার্ িািবল (Functions) 

 

মন্ত্রণালয়/বিভাহগর প্রিান কার্ িািবল এই প্রসকিহন বলবপিদ্ধ করহত েহি। কার্ িবিবিমালা (Rules of 

Business)-এর তফবসল-১ (Allocation of Business)-এ িবণ িত কার্ িািবলর বভবত্তহত মন্ত্রণালয়/বিভাহগর 

কার্ িািবলর তাবলকা প্রস্তুত করহত েহি। 

 

২.৪ প্রসকিন-২: মন্ত্রণালয়/বিভাহগর কার্ িক্রমসমূহের চূড়ান্ত ফলাফল/প্রভাি (Outcome/ Impact)   

   

 একটি সুবনবদ িষ্ট লক্ষয অজিহনর জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাহগর প্রবতটি প্রকৌিলগত উহেশ্য বনি িারণ করা েয়। 

প্রকৌিলগত উহেশ্য অজিহনর জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ প্রর্ সকল কার্ িক্রম িাস্তিায়ন কহর র্াহক প্রসগুবলর ফলাফল  

(output) এক িা একাবিক চূড়ান্ত ফলাফল (outcome) অজিহন সোয়তা কহর। প্রসকিন ২-এ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূে 

বিবভন্ন কার্ িক্রম িাস্তিায়হনর মাধ্যহম প্রর্ সকল চূড়ান্ত ফলাফল (end result or outcome) অজিন করহত িায় 

প্রসগুবল উহেি করহি। তাছাড়া প্রসকিন ২-এ প্রবতটি চূড়ান্ত ফলাফহলর বিপরীহত এক িা একাবিক কম িসম্পাদন 

সূিকসে প্রাসবেক অন্যান্য তথ্যাবদ প্রদান করহত েহি।  এই প্রসকিহন িবণ িত লক্ষযমাত্রার বিপরীহত প্রদত্ত অজিন 

আপাতত মূল্যায়হনর আওতায় আসহি না, তহি ভবিষ্যহত চূড়ান্ত ফলাফহলর লক্ষযমাত্রাসমূহের বিপরীহত প্রকৃত অজিন 

মূল্যায়হনর আওতায় আনা েহি। রূপকল্প এিং অবভলহক্ষযর ন্যায় চূড়ান্ত ফলাফলও িছর িছর পবরিতিন করা সমীিীন 

েহি না।  

 

২.৫ প্রসকিন ৩: প্রকৌিলগত উহেশ্য, অগ্রাবিকার, কার্ িক্রম, কম িসম্পাদন সূিক এিং লক্ষযমাত্রা  

 

কলাম ১: মন্ত্রণালয়/বিভাহগর প্রকৌিলগত উহেশ্যসমূহের তাবলকা  

 

প্রসকিন ৩-এর কলাম ১-এ িবণ িত প্রকৌিলগত উহেশ্যসমূে এিং প্রসকিন ১-এ িবণ িত প্রকৌিলগত উহেশ্যসমূে 

একই েহত েহি। উহেখ্য মন্ত্রণালয়/বিভাহগর প্রকৌিলগত উহেশ্য ছাড়াও কবতপয় আিবশ্যক প্রকৌিলগত উহেশ্য 

প্রসকিন ৩-এ অন্তির্ভি র্াকহি। সংবিষ্ট অর্ ি-িছর সমাপ্ত েওয়ার পর মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রকৃত কম িসম্পাদন 

সি িহমাট ১০০ মান (weight)-এর বভবত্তহত পবরমাপ করা েহি। এই ১০০ মাহনর মহধ্য মন্ত্রণালয়/বিভাহগর প্রকৌিলগত 

উহেশ্যসমূহের জন্য ৭৫ নম্বর এিং আিবশ্যক প্রকৌিলগত উহেহশ্যর বিপরীহত ২৫ নম্বর বনি িাবরত র্াকহি। আিবশ্যক 

প্রকৌিলগত উহেশ্যসমূে সরকাবর কম িসম্পাদন ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কবমটি কতৃিক  অনুহমাবদত এিং সকল 

মন্ত্রণালয়/বিভাহগর জন্য সমভাহি প্রহর্াজয েহি। পবরবিষ্ট ২-এ আিবশ্যক প্রকৌিলগত উহেহশ্যর তাবলকা সংহর্াজন 

করা েহলা।  

 

কলাম ২: প্রকৌিলগত উহেশ্যসমূহের আহপবক্ষক মান িরােকরণ 

 

প্রকৌিলগত উহেশ্যসমূে গুরুত্ব ও তাৎপহর্ ির ক্রমানুসাহর  উহেি করহত েহি। প্রসহক্ষহত্র, অবিকতর গুরুত্বসম্পন্ন 

উহেহশ্যর মান প্রিবি েহি এিং কম গুরুত্বসম্পন্ন উহেহশ্যর মান কম েহি। প্রকৌিলগত উহেশ্যসমূহের  মহধ্য 

মানিণ্টহনর প্রক্ষহত্র র্াহত ভারসাম্য রবক্ষত েয় তা বনবচিতত করহত েহি।  

 

কলাম ৩: মন্ত্রণালয়/বিভাহগর প্রকৌিলগত উহেশ্যসমূে অজিহনর লহক্ষয কার্ িক্রম সুবনবদ িষ্টকরণ 

 

প্রবতটি প্রকৌিলগত উহেশ্য পূরহণর লহক্ষয মন্ত্রণালয়/বিভাগ কতৃিক উি উহেহশ্যর বিপরীহত প্রহয়াজনীয় 

কার্ িক্রম বনি িারণ করহত েহি। কিহনা কিহনা একটি প্রকৌিলগত উহেহশ্যর বিপরীহত এক িা একাবিক কার্ িক্রমও 

র্াকহত পাহর। উহেখ্য, িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবিহত উন্নয়ন ও অনুন্নয়ন িাহজহটর সহি িাত্তম ব্যিোর বনবচিততকরহণর 

পািাপাবি প্রসিার মান বৃবদ্ধহত সোয়ক তর্া ফলাফলিমী কম িসংস্কৃবতহক উৎসাে প্রদান কহর এরূপ কার্ িক্রমহকও 

অন্তির্ভি করা র্াহি। প্রসহক্ষহত্র মন্ত্রণালয়/বিভাহগর উন্নয়ন িাহজহটর বিপরীহত িরােকৃত অহর্ ির সহি িাত্তম ব্যিোর 

বনবচিতত করার লহক্ষয র্র্াসমহয় প্রকল্প সম্পন্ন করা এিং প্রকহল্পর গুণগত মান বনবচিতত করা সংক্রান্ত কার্ িক্রমহক 

অন্তির্ভি করহত েহি।   

 

 

 



 

 

কলাম-৪: কম িসম্পাদন সূিকসমূে এিং তার এককসমূে সুবনবদ িষ্টকরণ  

 

কলাম ৩-এ িবণ িত প্রবতটি কার্ িক্রহমর জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগহক এক িা একাবিক কম িসম্পাদন সূিক বনি িারণ 

করহত েহি, র্া দ্বারা িছর প্রিহষ উি কার্ িক্রম িাস্তিায়হনর অগ্রগবত পবরমাপ করা র্াহি। কম িসম্পাদন সূিকসমূে 

বনি িারহণর প্রক্ষহত্র প্রর্ প্রকান রকম দ্বদ্বততা পবরোর করা সমীিীন েহি। 

 

কলাম-৫: কম িসম্পাদন সূিহকর লক্ষযমাত্রা পবরমাহপর একক (unit) এই কলাহম উহেি করহত েহি।   

 

কলাম-৬: কম িসম্পাদন সূিকসমূহের বিপরীহত আহপবক্ষক মান িরােকরণ  

 

প্রকান প্রকৌিলগত উহেহশ্যর বিপরীহত একাবিক কার্ িক্রম র্াকহল প্রবতটি কার্ িক্রহমর িাস্তিায়ন অগ্রগবত 

মূল্যায়হনর জন্য এক িা একাবিক কম িসম্পাদন সূিক র্াকহি এিং প্রবতটি কম িসম্পাদন সূিহকর একটি বনি িাবরত মান 

র্াকহি। বিবভন্ন কম িসম্পাদন সূিহকর মান এমনভাহি বনি িারণ করহত েহি র্াহত সিগুবল কম িসম্পাদন সূিহকর প্রমাট 

মান সংবিষ্ট প্রকৌিলগত উহেহশ্যর বিপরীহত িরােকৃত মাহনর সমান েয়। 

 

কলাম-৭ ও ৮:                   ২০১৬-১৭     ২০১৭-১৮ অর্ ি-িছহরর প্রকৃত অজিন                

২০১৬-১৭    -                                                          -             

                             

 

কলাম-৯-১৩: কম িসম্পাদন সূিহকর লক্ষযমাত্রা সুবনবদ িষ্টকরণ 

 

লক্ষযমাত্রা েহচ্ছ কম িসম্পাদন উন্নয়হনর িাবলকািবি। সুতরাং লক্ষযমাত্রা একইসহে অজিনহর্াগ্য এিং 

উচ্চাকাঙ্ক্ষী েওয়া উবিত। লক্ষযমাত্রাসমূেহক বনম্নরূপ ৫ দফা প্রেহল বিন্যস্ত করহত েহি: 

 

অসািারণ অবত উত্তম উত্তম িলবত মান িলবত মাহনর বনহম্ন 

১০০% ৯০% ৮০% ৭০% ৬০% 

 

 লক্ষযমাত্রা বনি িারহণর প্রক্ষহত্র ২০১৭-১৮ অর্ িিছহরর অজিনহক িলবতমান বিহিিনা কহর ২০১৮-১৯ অর্ িিছহরর 

িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির িলবতমান এর কলাহম উহেি করহত েহি। উি অজিহনর প্রিহয় কম প্রকান অজিন 

িলবতমাহনর বনহম্নর কলাহম উহেি করহত েহি। কম িসম্পাদন সূিহকর বিপরীহত লক্ষযমাত্রাসমূে গাবণবতকভাহি 

বনি িাবরত েহি না। উদােরণস্বরূপ প্রকান কম িসম্পাদন সূিহকর বিপরীহত ৬০% এর কলাহম লক্ষযমাত্রা ৬ বনরুপণ করা 

েহল ৭০% এর কলাহম তা ৭ বনি িারণ না কহর ৬.৫ িা ৭.৫ িা ৮ বনি িারণ করা প্রর্হত পাহর।  প্রেহল উবেবিত িতকরা 

নম্বর প্রকিলমাত্র কম িসম্পাদন মূল্যায়হনর প্রক্ষহত্র ব্যিহৃত েহি। উহেখ্য, প্রকান কম িসম্পাদন সূিহকর লক্ষযমাত্রার 

বিপরীহত প্রকৃত অজিন ৬০%-এর বনহি েহল প্রাপ্ত মান িরা েহি ০ (শূন্য)। 

 

িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির লক্ষযমাত্রা রূপকল্প ২০২১, প্রটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDG), ৭ম পঞ্চিাবষ িক 

পবরকল্পনা এিং মধ্যহময়াবদ িাহজট কাঠাহমার সহে সামঞ্জস্যপূণ ি েহত েহি। প্রসহক্ষহত্র মন্ত্রণালয়/বিভাহগর প্রিান প্রিান 

কার্ িক্রম, কম িসূবি এিং সকল উন্নয়ন প্রকহল্পর লক্ষযমাত্রা িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবিহত প্রবতফবলত েওয়া িাছনীয়। 

লক্ষযমাত্রা বনি িারহণর প্রক্ষহত্র পূি িিতী দুই িছহরর প্রকৃত অজিন ও অজিহনর প্রবৃবদ্ধ, ২০১৮-১৯ অর্ ি-িছহরর িাহজট িরাে, 

মন্ত্রণালয়/বিভাহগর সক্ষমতা এিং বিরাজমান িাস্তিতা বিহিিনা করহত েহি। 

 

কলাম-১৪ ও১৫:  ২০১৬-১৭ ও ২০১৭-১৮ অর্ ি-িছহরর প্রকৃত অজিন এিং ২০১৮-১৯ অর্ ি-িছহরর লক্ষযমাত্রার বভবত্তহত 

২০১৯-২০ এিং ২০২০-২১ অর্ ি-িছহরর প্রহক্ষবপত লক্ষযমাত্রা কলাম ১৪ ও ১৫-এ প্রদি িন করহত েহি।     

 

২.৬ সংহর্াজনী ১: িব্দসংহক্ষপ 

 

 িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবিহত ব্যিহৃত বিবভন্ন িব্দসংহক্ষহপর পূণ িরূপ সংহর্াজনী ১-এ সবন্নহিি করহত েহি। 

 

 

 

 

 



 

 

২.৭ সংহর্াজনী ২:  কম িসম্পাদন সূিকসমূে, িাস্তিায়নকারী দপ্তর/সংস্থা এিং পবরমাপ পদ্ধবতর বিিরণ  

 

 িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির সংহর্াজনী ২-এ প্রসকিন ৩-এর কলাম ৪-এ উবেবিত বিবভন্ন কম িসম্পাদন সূিক, 

প্রবতটি সূিহকর বিিরণ, িাস্তিায়নকারী দপ্তর/সংস্থার নাম এিং পবরমাপ পদ্ধবত উহেি করহত েহি।   

 

২.৮ সংহর্াজনী ৩:অন্যান্য মন্ত্রণালয়/বিভাহগর বনকট সুবনবদ িষ্ট কম িসম্পাদন িাবেদা  

 

কবতপয় প্রক্ষহত্র প্রকান প্রকান মন্ত্রণালহয়র কম িসম্পাদহনর সফলতা সরকাহরর অন্য এক িা একাবিক 

মন্ত্রণালহয়র কম িসম্পাদহনর ওপর বনভির কহর। উদােরণস্বরূপ,            বিদুযৎ প্রকহের মাধ্যহম বিদুযৎ 

উৎপাদহনর প্রক্ষহত্র বিদুযৎ বিভাগ জ্বালাবন ও িবনজসম্পদ বিভাগ, প্ররলপর্ মন্ত্রণালয়, প্রনৌ-পবরিেণ মন্ত্রণালহয়র ওপর 

বনভিরিীল। বিদুযৎ উৎপাদহনর কাবঙ্ক্ষত ফলাফল অজিহনর জন্য এ সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগহক দল বেসাহি কাজ করহত 

েয়; একক প্রকান প্রবতষ্ঠান বেসাহি নয়। কাহজই, সংবিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ এ বিষহয় দলগত লক্ষযমাত্রা বনি িারণ 

করহি। দলগত লক্ষযমাত্রা অবজিত না েহল সংবিষ্ট সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ তাহদর িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি মূল্যায়হনর 

সময় দলগতভাহি বনি িাবরত মান অজিহন অসমর্ ি েহি। অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাহগর বনকট প্রতযাবিত সোয়তা এিং 

কবতপয় বনি িাবরত কম িসম্পাদন সূিহকর সফলতার প্রক্ষহত্র অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাহগর ওপর বনভিরিীলতার বিষয়টি 

সংহর্াজনী ৩-এ উহেি করহত েহি।  

 

৩. িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি মূল্যায়ন পদ্ধবত 

  

 পূি িিতী িছরসমূহের িারািাবেকতায় িৎসরাহন্ত িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবিহত িার্ িকৃত লক্ষযমাত্রার বিপরীহত 

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের প্রকৃত অজিহনর বভবত্তহত প্রমাট প্রোর (Composite Score) বনি িারণ করা েহি।  

 

৪. িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি সম্পাদন প্রবক্রয়া ২০১৮-১৯  

 

৪.১ িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি প্রণয়ন ও অনুহমাদন 

 সকল মন্ত্রণালয়/বিভাগ রূপকল্প ২০২১, SDG, ৭ম পঞ্চিাবষ িক পবরকল্পনা, মন্ত্রণালয়/বিভাগ কতৃিক গৃেীত 

নীবতমালা/দবলল, সরকাহরর অন্যান্য প্রকৌিলপত্র এিং সমহয় সমহয় সরকার কতৃিক প্রর্াবষত কম িসূবির 

আহলাহক িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি প্রণয়ন করহি।  

 এছাড়া মন্ত্রণালয়/বিভাহগর িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি প্রণয়নকাহল innovative idea/new 

idea/reform initiative বকংিা challenging work অন্তর্ভ িি করার উহগাগ গ্রেণ করহত েহি।  

 প্রকৌিলগত উহেহশ্যর সহে বমল প্ররহি কাবঙ্ক্ষত ফলাফল অজিহনর জন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ সংবিষ্ট 

অর্ িিছহরর িাহজট িরাহের আহলাহক িাবষ িক কম িস  দন চুবির কার্ িক্রমসমূে বিবিত করহি এিং 

িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির ১  িসড়া প্রণয়ন করহি। প্রণয়নকৃত িসড়া মন্ত্রণালয়/বিভাহগর িাবষ িক 

কম িসম্পাদন চুবি সংক্রান্ত বিহিষজ্ঞ পুহলর                    করহত েহি।  

                           বিহিষজ্ঞ পুহলর                                     

     ১                িাহজট ব্যিস্োপনা কবমটির                     করহত       

 িাহজট ব্যিস্োপনা কবমটি কতৃিক অনুহমাবদত িসড়া িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগ 

দাবিল করহত েহি। 

 বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাগ কতৃিক প্রণীত িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবিহত বভন্নতা পবরোর এিং সামঞ্জস্য িজায় 

রািা ও সমবিত কার্ িক্রম বনবচিততকরহণর লহক্ষয িসড়া িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবিসমূে সরকাবর 

কম িসম্পাদন ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত কাবরগবর কবমটি কতৃিক পর্ িাহলািনা করা েহি। পর্ িাহলািনাকাহল িসড়া 

চুবির গুণগত মানও পরীক্ষা করা েহি । 

                                                      মূ                     

                                                                    

                             

 

 

 



 

 

 সরকাবর কম িসম্পাদন ব্যিস্োপনা সংক্রান্ত কাবরগবর কবমটির                  সংবিষ্ট 

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূে িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি সংহিািন/পবরমাজিনপূি িক সংবিষ্ট                 

                         করহি   

                          সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগ 

প্রপ্ররণ করহি। 

 মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ উি চুবি              অনুহমাদহনর জন্য        কম িসম্পাদন ব্যিস্থাপনা 

সংক্রান্ত জাতীয় কবমটিহত উপস্োপন করহি। উি কবমটিহত অনুহমাবদত িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবিসমূে 

সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাহগর বসবনয়র সবিি/সবিি এিং মবন্ত্রপবরষদ সবিহির মহধ্য স্বাক্ষবরত েহি। 

 স্বাক্ষবরত িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাহগর ওহয়িসাইহট প্রকাি করহত েহি। 

 

৪.২ কম িসম্পাদন চুবি সংহিািন 

 মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূে তাহদর স্বাক্ষবরত িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবিহত উবেবিত প্রকান লক্ষযমাত্রা 

পবরিতিন করার প্রহয়াজনীয়তা অনুভূত েহল সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ বনহজরাই সহি িাচ্চ ৫% পর্ িন্ত 

লক্ষযমাত্রা হ্রাস/বৃবদ্ধ করহত পারহি।  

 প্রকান লক্ষযমাত্রা পবরিতিন করা েহল তা সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাহগর বসবনয়র সবিি/সবিহির অনুহমাদন 

গ্রেণপূি িক মবন্ত্রপবরষদ বিভাগহক অিবেত করহত েহি।  

 চুবিহত উবেবিত প্রকান লক্ষযমাত্রার বিপরীহত িতকরা ৫ (পাঁি) ভাহগর অবিক বকন্তু ১০ (দি) ভাহগর 

প্রিবি নয় এরূপ প্রকান পবরিতিন করার প্রহয়াজন েহল প্রর্ৌবিকতা উহেিসে তা সরকাবর কম িসম্পাদন 

ব্যিস্োপনা সংক্রান্ত জাতীয় কবমটিহত উপস্োপহনর জন্য মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগ প্রপ্ররণ করহত েহি।  

 জাতীয় কবমটির অনুহমাদন সাহপহক্ষ উি লক্ষযমাত্রাসমূে পবরিতিন করা র্াহি। তহি উভয়হক্ষহত্রই 

২০১৮-১৯ অর্ ি-িছহরর িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি স্বাক্ষহরর পর ১ম প্রকায়াট িার তর্া ৩০  প্রসহেম্বর 

২০১৮ তাবরহির মহধ্য তা করহত েহি।  

 ৩০ প্রসহেম্বর ২০১৮ তাবরহির পর ২০১৮-১৯ অর্ ি-িছহরর িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবিহত উবেবিত 

বিষয়সমূহের প্রকানরূপ পবরিতিন করা র্াহি না।   

 

৪.৩ কম িসম্পাদন পবরিীক্ষণ 

 

 কম িসম্পাদন লক্ষযমাত্রার বিপরীহত প্রকৃত অজিন দ্বত্রমাবসক বভবত্তহত    -          -         

  -    ) সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাহগর       ব্যিস্োপনা কবমটি কতৃিক পবরিীক্ষণ করা েহি। 

লক্ষযমাত্রার বিপরীহত অজিন বনবচিতত করহত এ সংক্রান্ত কবমটি প্রহয়াজনীয় বনহদ িিনা প্রদান করহি। 

অর্ িিছহরর ছয় মাস অবতক্রান্ত েওয়ার পর প্রহতযক মন্ত্রণালয়/বিভাগ বনি িাবরত লক্ষযমাত্রার বিপরীহত ছয় 

মাহস অবজিত ফলাফলসে একটি অি ি-িাবষ িক মূল্যায়ন প্রবতহিদন মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগ প্রপ্ররণ করহি।    -

       অজিনসমূে কম িসম্পাদন ব্যিস্োপনা সংক্রান্ত জাতীয় কবমটি কতৃিক পর্ িাহলািনার জন্য প্রপি করা 

েহি।  

 

৪.৪ কম িসম্পাদন মূল্যায়ন 

 

    -ি        প্রবতটি মন্ত্রণালয়/বিভাগ বনি িাবরত লক্ষযমাত্রার বিপরীহত অবজিত ফলাফল উহেিপূি িক 

       কম িসম্পাদন মূল্যায়ন প্রবতহিদন প্রস্তুত       

        কম িসম্পাদন চুবির বিপরীহত মূল্যায়ন প্রবতহিদন প্রস্তুহতর প্রক্ষহত্র মন্ত্রণালয়/বিভাগ কতৃিক গঠিত 

িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি সংক্রান্ত টিহমর সদস্যবৃদ স সরজবমহন র্ািাইঅহন্ত অজিহনর সপহক্ষ প্রদত্ত তহথ্যর 

সঠিকতা সম্পহকি বনবচিতত েহিন। 

 মূল্যায়ন প্রবতহিদন প্রস্তুতকাহল সম্পাবদত প্রবতটি কাহজর বিপরীহত উপযুি প্রমাণকসমূে সংরক্ষণ 

করহত েহি এিং এ সংক্রান্ত কাবরগবর কবমটির িাবেদা প্রমাতাহিক তা সরিরাে করহত েহি।  

 

 



 

 

                                                                        

                                                         বনি িাবরত তাবরহির মহধ্য 

মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগ প্রপ্ররণ করহত      

 কম িসম্পাদন ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত কাবরগবর কবমটি উি মূল্যায়ন প্রবতহিদন পর্ িাহলািনা করহি। মূল্যায়ন 

প্রবক্রয়ায় প্রহয়াজনহিাহি সরকাহরর প্রািন সবিি, বিক্ষাবিদ, গহিষক, বিহিষজ্ঞ, বিবভন্ন 

অবিদপ্তর/সংস্থা/দপ্তহরর সাহিক প্রিানহক সম্পৃি করা েহি।   

 মূল্যায়ন প্রবতহিদন পর্ িাহলািনাকাহল কম িসম্পাদন ব্যিস্োপনা সংক্রান্ত কাবরগবর কবমটি প্রক্ষত্রমত 

সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাহগর প্রবতবনবিহক বনহয় িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবিহত উবেবিত প্রর্ প্রকান অজিহনর 

সপহক্ষ উপস্োবপত তথ্যাবদ সরজবমহন র্ািাই করহত পারহিন। 

 এরূহপ কাবরগবর কবমটি কতৃিক র্ািাইকৃত ও প্রস্তুতকৃত সমবিত কম িসম্পাদন মূল্যায়ন প্রবতহিদন সরকাবর 

কম িসম্পাদন          সংক্রান্ত জাতীয় কবমটির বনকট উপস্থাপন করা েহি। 

 সরকাবর কম িসম্পাদন ব্যিস্থাপনা সংক্রান্ত জাতীয় কবমটি বিবভন্ন মন্ত্রণালয়/বিভাহগর িাবষ িক কম িসম্পাদন 

চুবি সংক্রান্ত মূল্যায়ন প্রবতহিদন পরীক্ষা-বনরীক্ষাপূি িক সমবিত আকাহর মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর বনকট 

উপস্থাপন করহি। 

 

 

৫. িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির সময়সূবি (এবপএ কযাহলন্ডার) ২০১৮-২০১৯ 

 

সময়সীমা বিষয় িাস্তিায়নকারী কতৃিপক্ষ 

ক. িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি প্রণয়ন ও অনুহমাদন 

১৫ মাি ি, ২০১৮  িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি সংক্রান্ত বনহদ িবিকা প্রণয়ন মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ 

২৯ মাি ি, ২০১৮ মন্ত্রণালয়/বিভাহগর অিীনস্থ দপ্তর/সংস্থাহক বনহয় 

মন্ত্রণালয়/বিভাহগর প্রকৌিলগত অগ্রাবিকার (strategic 

priorities)* অিবেতকরণ সংক্রান্ত কম িিালা আহয়াজন 

সংবিষ্ট মন্ত্রণালয়/বিভাগ 

১৭ এবপ্রল, ২০১৮ িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির িসড়া প্রস্তুতকরণ মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের 

কম িসম্পাদন ব্যিস্োপনা টিম  

১৯ এবপ্রল, ২০১৮ িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি স্বাক্ষহরর জন্য মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর 

বনকট সারসংহক্ষপ প্রপ্ররণ 

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ 

২৫ এবপ্রল, ২০১৮ িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির িসড়া পর্ িাহলািনা মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের 

কম িসম্পাদন ব্যিস্োপনা 

সংক্রান্ত বিহিষজ্ঞ পুল 

৩০ এবপ্রল, ২০১৮ কম িসম্পাদন ব্যিস্োপনা সংক্রান্ত বিহিষজ্ঞ পুহলর 

পরামি িসমূে অন্তর্ভ িি কহর িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির িসড়া 

চূড়ান্তকরণ 

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের 

কম িসম্পাদন ব্যিস্োপনা টিম 

০৭ প্রম, ২০১৮ িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির িসড়া অনুহমাদন মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের 

িাহজট ব্যিস্োপনা কবমটি 

১০ প্রম, ২০১৮  িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির চূড়ান্ত িসড়া মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগ 

প্রপ্ররণ 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ 

১৫ - ২৯ প্রম, ২০১৮ কম িসম্পাদন ব্যিস্োপনা সংক্রান্ত কাবরগবর কবমটির সভা মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ 

৩০ প্রম- ০৪ জুন, ২০১৮  অন্য মন্ত্রণালয়/বিভাগ/দপ্তর/সংস্োর বনকট প্রতযাবিত 

সোয়তাসমূে চূড়ান্তকরণ 

কম িসম্পাদন ব্যিস্োপনা 

সংক্রান্ত কাবরগবর কবমটি 

১০ জুন, ২০১৮ কাবরগবর কবমটির সুপাবরি অন্তর্ভ িি কহর সংবিষ্ট মন্ত্রণালহয়র 

মাননীয় মন্ত্রীর অনুহমাদন গ্রেণপূি িক িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি 

মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগ প্রপ্ররণ 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ 

১২-২১ জুন, ২০১৮ িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবিসমূহের চূড়ান্ত র্ািাই মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ 

২৪-২৮ জুন, ২০১৮ সরকাবর কম িসম্পাদন ব্যিস্োপনা সংক্রান্ত জাতীয় কবমটির 

সভা  

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ 



 

সময়সীমা বিষয় িাস্তিায়নকারী কতৃিপক্ষ 

০১-০৫ জুলাই, ২০১৮  িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির িসড়া চূড়ান্তকরণ মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ 

০৮-১২ জুলাই, ২০১৮  িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি স্বাক্ষর মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ 

১৫-১৭ জুলাই, ২০১৮ স্বাক্ষবরত িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি স্ব স্ব মন্ত্রণালয়/বিভাহগর 

ওহয়িসাইহট প্রকাি 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ  

ি. কম িসম্পাদন পবরিীক্ষণ 

মধ্য-অহটাির, ২০১৮ 

মধ্য-জানুয়াবর, ২০১৯ 

মধ্য-এবপ্রল, ২০১৯ 

কম িসম্পাদন লক্ষযমাত্রার বিপরীহত দ্বত্রমাবসক অগ্রগবত 

পর্ িাহলািনা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের 

িাহজট ব্যিস্োপনা কবমটি 

গ. কম িসম্পাদন মূল্যায়ন 

৩১ জুলাই, ২০১৮ ২০১৭-১৮ অর্ িিছহরর িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির িাবষ িক 

মূল্যায়ন প্রবতহিদন প্রস্তুতকরণ 

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের 

কম িসম্পাদন ব্যিস্োপনা টিম 

১২ আগস্ট, ২০১৮  ২০১৭-১৮ অর্ িিছহরর িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির িাবষ িক 

মূল্যায়ন প্রবতহিদন পর্ িাহলািনা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের 

কম িসম্পাদন ব্যিস্োপনা 

সংক্রান্ত বিহিষজ্ঞ পুল 

১৯ আগস্ট, ২০১৮  ২০১৭-১৮ অর্ িিছহরর িাবষ িক মূল্যায়ন প্রবতহিদন িাহজট 

ব্যিস্থাপনা কবমটির অনুহমাদনক্রহম মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগ 

প্রপ্ররণ 

মন্ত্রণালয়/বিভাগ 

২০ আগস্ট - ০৬ 

প্রসহেম্বর, ২০১৮ 

২০১৭-১৮ অর্ িিছহরর িাবষ িক মূল্যায়ন প্রবতহিদন পরীক্ষা ও 

র্ািাইকরণ  

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ 

০৯-২০ প্রসহেম্বর, 

২০১৮ 

২০১৭-১৮ অর্ িিছহরর িাবষ িক মূল্যায়ন প্রবতহিদন পর্ িাহলািনা কম িসম্পাদন ব্যিস্োপনা 

সংক্রান্ত কাবরগবর কবমটি 

২৩-২৭ প্রসহেম্বর, 

২০১৮ 

২০১৭-১৮ অর্ িিছহরর িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির সমবিত 

মূল্যায়ন প্রবতহিদন জাতীয় কবমটির বনকট উপস্থাপন 

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ  

০১ অহটাির, ২০১৮ সমবিত মূল্যায়ন প্রবতহিদন  মাননীয় প্রিানমন্ত্রীর বনকট 

উপস্থাপন  

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ 

১৫ জানুয়াবর, ২০১৯ ২০১৮-১৯ অর্ িিছহরর িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির অি িিাবষ িক 

মূল্যায়ন প্রবতহিদন প্রস্তুত 

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের 

কম িসম্পাদন ব্যিস্োপনা টিম 

২২ জানুয়াবর, ২০১৯ ২০১৮-১৯ অর্ িিছহরর িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির অি িিাবষ িক 

মূল্যায়ন প্রবতহিদন পর্ িাহলািনা 

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের 

কম িসম্পাদন ব্যিস্োপনা 

সংক্রান্ত বিহিষজ্ঞ পুল 

২৯ জানুয়াবর, ২০১৯ ২০১৮-১৯ অর্ িিছহরর িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির অি িিাবষ িক 

মূল্যায়ন প্রবতহিদন পর্ িাহলািনা ও অনুহমাদন 

মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূহের 

িাহজট ব্যিস্োপনা কবমটি 

৩১ জানুয়াবর, ২০১৯ ২০১৮-১৯ অর্ িিছহরর িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির অি িিাবষ িক 

মূল্যায়ন প্রবতহিদন মবন্ত্রপবরষদ বিভাহগ প্রপ্ররণ  

মন্ত্রণালয়/বিভাগ 

১০-২০ প্রফব্রুয়াবর, 

২০১৯ 

২০১৮-১৯ অর্ িিছহরর িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির অি িিাবষ িক 

মূল্যায়ন প্রবতহিদন পর্ িাহলািনাহন্ত মন্ত্রণালয়/বিভাগসমূেহক 

ফলািতিক (বফডব্যাক) প্রদান 

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ 

২৪-২৮ প্রফব্রুয়াবর, 

২০১৯ 

২০১৮-১৯ অর্ িিছহরর িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির সমবিত 

অি িিাবষ িক মূল্যায়ন প্রবতহিদন জাতীয় কবমটির বনকট 

উপস্থাপন 

মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ 

 

* সপ্তম পঞ্চিাবষ িক পবরকল্পনা, প্রটকসই উন্নয়ন অভীষ্ট, সরকাহরর অন্যান্য নীবতমালা ও প্রকৌিলপত্র, মধ্যহময়াদী 

িাহজট কাঠাহমা ও িাহজট এিং িাবষ িক উন্নয়ন কম িসূবির আহলাহক প্রণীত।    

 

 

 



 

৬. িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবি দাবিল প্রবক্রয়া  

 (ক) সকল িাবষ িক কম িসম্পাদন চুবির ১০ (দি) কবপ বনি িাবরত তাবরি অর্ িাৎ ১০ প্রম ২০১৮       বিকাল 

৫:০০ টার মহধ্য বনম্নবলবিত ঠিকানা িরাির প্রপ্ররণ করহত েহি: 

 সবিি, সমিয় ও সংোর 

 মবন্ত্রপবরষদ বিভাগ 

 কক্ষ নম্বর: ১১৯, ভিন নম্বর - ০১ 

 িাংলাহদি সবিিালয়, ঢাকা। 

 

ি)                               ১৭      ২০১৮                                

        -এ আপহলাড করহত েহি এিং ইহলকট্রবনক কবপ বপবডএফ আকাহর gpm_sec@cabinet.gov.bd  ই-

প্রমইল ঠিকানায় প্রপ্ররণ করহত েহি। বিস্তাবরত তহথ্যর জন্য বভবজট করুন: www.cabinet.gov.bd 
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